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»شهروند« از ریزه کاری های راه اندازی کسب وکار پرورش مرغ بومی گزارش می دهد  

ایجاد مرغداری کوچک با سود صد درصدی 

دوشنبه 22 تیر 1394 | سال سوم | شماره 611 6

ش�هروند| افزایش بی اعتمادی مشتریان به بازار 
مواد غذای��ی، می توان��د یک فرصت طالی��ی برای 
تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک یا طبیعی تلقی 
شود. کافی است بدانید که بزرگترین بهره برداران از 
بازارهای جهان، افرادی بوده اند که نیازهای مشتریان 
را دقیق تر شناسایی کرده اند. به عنوان مثال استفاده 
از آنتی بیوتیک و مواد ش��یمیایی و دارویی در برخی 
واحدهای صنعتی و بزرگ مرغداری باعث شده است 
که مشتریان اعتماد خود را به این دسته از محصوالت 
از دست بدهند و غذاهای ارگانیک یا در اصطالح عامه 
بازار ایران »محصوالت محلی« مش��تریان زیادی را 
به خود جذب کند. این موضوع می تواند برای ش��ما 
کس��ب وکارهای کوچک و پردرآمدی را دس��ت وپا 
کند. »پرورش م��رغ بومی« یک��ی از مطلوب ترین 
این گزینه هاس��ت. مطلوب از آن جهت که پرورش 
مرغ بومی در س��طح صنعتی و مرغداری های بزرگ 
توجیه اقتصادی ن��دارد و در نتیجه تولیدکنندگان 
باتجرب��ه و بزرگ ق��ادر به رقاب��ت با ب��ازار کوچک 
ش��ما نیس��تند. عالوه بر این م��رغ بومی ی��ا همان 
مرغ های محلی ایران، نوعی نژاد بسیار مقاوم به شمار 
می آیند. آنها در مقابل بیماری ها، گرما و سرما تحمل 
باالیی دارند و این مزیت باعث می شود که ایجاد یک 
واحد تولیدی مرغ بومی نه تنها هزینه هایتان را کاهش 
می دهد بلکه ش��ما را با ضرر و زیان کمتری ناشی از 
تلفات هم مواجه می کند. به جز ای��ن مقاومت نژاد 
بومی در مقابل تغییرات دما سبب می شود که شما 
بتوانید در هر نقطه از کشور یک مرغداری کوچک و 
کم هزینه دایر کنید. این درحالی است که واحدهای 
صنعتی و بزرگ پرورش مرغ در برخی اقلیم ها مانند 
مناطق گرم و کویری زیان دهی باالیی دارند. براساس 
بررسی های کارشناسی با راه اندازی یک واحد کوچک 
پرورش مرغ بومی که صرف نظر از هزینه تهیه مکان 
نگهداری، بین 4.5 تا 6 میلیون تومان برایتان هزینه 
دارد از دوره دوم پرورش به بعد تقریبا به س��وددهی 
خالص و صد درصد می رس��ید. در ادامه این گزارش 
جزییات این کس��ب و کار را با دو کارشناس بررسی 

کرده ایم. 
تغذیه و نگهداری مرغ بومی تقریبا رایگان 

است
مرغ بومی به دلیل برخورداری از برخی ویژگی ها 
می تواند هزینه پرورش و نگه��داری را تا حد زیادی 
کاهش دهد. به عنوان مثال مرغ بومی ذاتا »چراگر« 
اس��ت، یعنی قادر است با چرا و جس��ت وجو حدود 
35 تا 40 درصد از غ��ذای مورد نیاز خ��ود را تأمین 
کن��د. این درحالی اس��ت که مرغ ه��ای صنعتی به 
صورت صددرصد به تغذیه دس��تی نی��از دارند. این 
موضوع هزینه کارگری بیش��تری نیز به مرغداران 
بزرگ تحمیل می کند. نکته دیگر این است که مرغ 
صنعتی جیره غذایی مخصوصی دارد به همین دلیل 
مرغداران بزرگ هزینه گزافی بابت تهیه خوراک که 
اغلب وارداتی است، متحمل می شوند. در مقابل مرغ 
بومی جیره غذایی ارزان تری دارد. جیره خوراکی آنها 
می تواند شامل پس��ماند غذایی و دورریز خانواده ها 
باشد یا پسماند مزارع کشاورزی یا باغ های میوه. برای 
تهیه غذای مورد نیاز مرغداری کوچک تان می توانید 
با چند رستوران و میوه فروشی یا قنادی مذاکره کنید. 
برای تأمین کلس��یم مورد نیاز جیره غذایی مرغ 
می توانید از پوسته خرد شده تخم مرغ، پودر استخوان 
و خرده های سنگ آهک و مواد آهکی استفاده کنید. 
این نکته تغذیه ای به ویژه برای افرادی اهمیت دارد که 
می خواهند یک واحد مرغ تخم گذار داش��ته باشند.  

پروتیین مورد نیاز مرغ بومی نی��ز معموال از طریق 
تغذیه حش��رات کوچک یا کرم ها تأمین می شود و 
س��ایر مواد معدنی مورد نیاز خ��ود را از چرای روزانه 
در خاک به دس��ت می آورد. برای افزایش بهره وری و 
میزان تولیدتان می توانی��د از مکمل های غذایی نیز 

استفاده کنید.
واحد پرورشی تان را در روستا دایر کنید

بهتر است واحد پرورش��ی خود را در یک منطقه 
روستایی دایر کنید. این توصیه »حمیدرضا ضیایی« 
مس��ئول برنامه ریزی تولید طیور وزارت کشاورزی 
به مخاطبان »شهروند« اس��ت. او دراین باره توضیح 
می دهد: صرف نظ��ر از این که اجاره ی��ا تهیه فضا در 
یک منطقه روستایی ارزان تر است، امکان دسترسی 
پرنده به خاک موردنیاز برای تغذیه نیز فراهم بوده و 
عالوه بر این می توانید از پسماند کشاورزی و باغداری 

روستاییان برای تغذیه پرندگان استفاده کنید. 
ضیایی ادامه می دهد: م��رغ بومی به دلیل این که 
س��الیان دراز با اقلیم و جغرافیای کشور درگیر بوده 
است به تدریج مقاوم ش��ده و نیازی به دارو و واکسن 
ندارد که این موض��وع در کاهش هزینه های مرغدار 
بسیار موثر است. با رعایت نکات بهداشتی ساده مانند 
تعویض به موقع آب، شست و شوی سالن مرغداری و 
تهویه مناسب می توانید کمترین احتماالت بیماری 
را از بین ببرید. غیر از این مرغداران سنتی در درمان 
بیماری ه��ای مرغ بوم��ی از روش های طبیعی بهره 
می گرفتند که اطالع داش��تن از آنها ضمن کاهش 
هزینه، مزیت ارگانیک بودن تولید را حفظ می کند. 
به عنوان مثال یکی از م��واردی که مرغداران به وفور 
ب��ا آن مواجه می ش��وند تب کردن پرنده اس��ت که 
مرغداران سنتی و روس��تاییان با اضافه کردن کمی 
جوشانده گل ختمی به آبخوری پرنده، این عارضه را 

درمان می کردند. 
 هزینه تجهیز واحد پرورشی بین 4.5 

تا 6 میلیون تومان
»محمد رشیدی« دامپزشک و تولیدکننده مرغ 
و تخم مرغ بومی جزییات بیش��تری از این حرفه را با 
»ش��هروند« در میان می گ��ذارد. او توصیه می کند 
تولیدکنن��دگان کار خود را با کمت��ر از  هزار جوجه 
اس��تارت نزنند زیرا این موضوع توجی��ه اقتصادی 
کافی ندارد. برای خرید جوجه بهتر است به سازمان 
جهادکشاورزی استان یا شهرس��تان خود مراجعه 
کنید زیرا این سازمان عالوه بر این که مشاوره علمی 
برای شروع کار در اختیارتان می گذارد جوجه هایی به 

متقاضیان ارایه می دهد که از نظر سالمت تأیید شده 
هستند. 

قیمت هر قطعه جوجه بوم��ی درحال حاضر بین 
700 تا هزار تومان است. به این ترتیب اگر بخواهید 
 هزار جوجه خریداری کنید بای��د هزینه ای معادل 
700 ه��زار تا یک میلی��ون تومان ب��ه خرید جوجه 
اختصاص دهید. سایر امکانات مورد نیاز برای تجهیز 
واح��د مرغداری تان ش��امل این م��وارد خواهد بود: 
دانخوری و آبخوری، تهویه اعم از مکنده و فن، لوازم 

گرمایشی و پوشال برای کف سالن. 
برای  هزار قطع��ه پرنده 12 آبخ��وری و دانخوری 
مورد نیاز است که در مجموع شامل 24 تا 30 ظرف 
می شود. با احتساب قیمت 15 هزار تومانی هر ظرف، 
هزینه تهیه دانخوری و آبخوری بین 360 تا 450 هزار 
تومان می شود. چهار دستگاه مکنده و دستگاه فن به 
عالوه 4 بخاری برقی فن دار گرانقیمت ترین تجهیزات 
ای��ن واحد تولی��دی خواهند بود. ای��ن تجهیزات را 
می توانید با 3 میلیون تومان هم تهیه کنید. بهتر است 
کف سالن تولیدی تان را با حدود 2 سانتی متر پوشال 
بپوشانید تا مانع از مرطوب شدن بستر و بیماری گله 
مرغ هایتان ش��ود. هر مترمربع کمتر از 2 کیلوگرم 
پوش��ال نیاز دارد و هزینه یک واحد پرورش��ی هزار 
قطعه ای حدود 100 ه��زار تومان می ش��ود. به این 
ترتیب با هزینه کرد ح��دود 4.5 تا 6 میلیون تومان 
می توانید یک سالن مرغداری کوچک داشته باشید. 

پس از دوره اول، س��ود خال��ص تقریبا صد درصد 
می شود

این دامپزش��ک برای صرفه جوی��ی در هزینه ها، 
توصیه های دیگری نیز ارایه می دهد. برای هزار قطعه 
مرغ حدود 50 تا 70 مترمربع فضا کافی اس��ت. اگر 
هزینه تهیه فضا برایتان نسبتا باالست، می توانید با 
قفسه بندی های چند طبقه در فضا صرفه جویی کنید 
اما چون هزینه قفسه بندی خیلی هم ارزان نیست اگر 
فضای کافی در اختیار دارید می توانید مرغ ها را روی 

بستر بدون قفسه رها کنید. 
مرغ بومی نسبت به گرما بسیار مقاوم است و برای 
سالن های موجود در مناطق گرمسیر می توان با یک 
ابتکار س��اده س��رمایش مورد نیاز واحد مرغداری را 
تأمین کرد. یک سطل مدرج آب با ظرفیت 20 لیتر 
که مجهز به شلنگ تراز است می تواند در ماه های گرم 
 سال جلوی فن تهویه سالن قرار گرفته و نقش کولر را 
ایفا کند. به این ترتیب هزینه تهیه وسیله سرمایشی را 

صرفه جویی می کنید. 

رش��یدی تأکید می کن��د: پس از تجهیز س��الن 
کوچک تان، عمده هزینه تولید کنن��ده در هر دوره 
هزینه تهیه جوجه است و در صورت تصمیم به ایجاد 
واحد مرغداری تخم گ��ذار، هزینه کرد تولیدکننده 
بسیار ناچیز است و سوددهی خالص تقریبا صددرصد 
می ش��ود زیرا م��رغ بوم��ی هزینه گزاف خ��وراک، 
واکسیناسیون، درمان و هزینه های سنگین کارگری 

را به تولیدکننده تحمیل نمی کند. 
 ریسک واحد پرورشی مرغ تخم گذار

کمتر است
مهم تری��ن مش��کلی که باع��ث می ش��ود تولید 
مرغ بومی گوش��تی در واحدهای مرغ��داری بزرگ 
به صرفه نباش��د، دوره پرورش طوالنی تر آن اس��ت. 
درحالی که م��رغ صنعتی 45 روزه پروار و گوش��تی 
می ش��ود برای پرورش مرغ بوم��ی حداقل به زمانی 
حدود 3 ماه نیاز دارید. بنابراین اگر نتوانید مرغ های 
تولیدی تان را با قیمتی باالتر از مرغ صنعتی بفروشید 
تولید مرغ گوشتی بومی چندان به صرفه نیست. اما 
واحد مرغ بومی تخم گذار ریس��ک کمتری دارد. از 
این جهت که مرغ تخم گ��ذار غذای کمتری مصرف 
می کند در نتیجه نگهداری آن هزینه کمتری دارد 
و از طرفی تخم مرغ محل��ی از بازار فروش بهتری نیز 
برخوردار است. مرغ بومی از 5 ماهگی به بعد شروع 
به تخم گذاری می کند و وارد مرحله تولید می شود. 
اگر از هر 100 مرغ روزانه 70 تا 75 تخم مرغ به دست 
آورید، سود قابل توجهی خواهید داشت. ضمن این که 
تخم مرغ محلی به دلیل ویژگی های خاص قادر است 
در دمای معتدل تا 15 روز بدون یخچال سالم بماند 
و همین مس��أله هزینه نگه��داری را مجددا کاهش 

می دهد.
درآمد قابل توجه به شرط بازاریابی مناسب

حمیدرضا ضیای��ی، مس��ئول برنامه ریزی تولید 
طیور وزارت کشاورزی درباره بازار فروش محصوالت 
ارگانیک مرغ بومی به »شهروند« می گوید: در ایران 
هنوز به درس��تی برای مصرف کننده فرهنگ سازی 
نشده است اما در اروپا محصوالت ارگانیک که با عنوان 
»هپی اند« به بازار عرضه می شوند طرفداران زیادی 
دارد و قیمت این محصوالت به طور متوسط حدود 3 

برابر سایر محصوالت است. 
او همچنی��ن تأکید می کن��د: اگ��ر تولید کننده 
محصوالت مرغ بومی بتواند بازاریابی خوبی داش��ته 
باش��د و از امکانات مدرن مانند تبلیغ��ات مجازی و 
بسته بندی مناسب بهره گیری کند می تواند فروش 
قابل توجهی داشته باشد زیرا محصوالت مرغ بومی 
با محص��والت صنعتی به خوبی قابل تمایز اس��ت و 
مشتریان ایرانی این تفاوت را می دانند. به عنوان مثال 
پوسته های رنگی تخم مرغ و گوشت قرمز مرغ بومی 
از ویژگی های بارز این محصول است و مصرف کننده 
ایرانی با تبلیغات مناسب حاضر است محصول سالم و 
عاری از داروی طبیعی و محلی را ولو با قیمت باالتر 

خریداری کند. 
رشیدی نیز با اش��اره به تجربه ش��خصی خود از 
بازار این محص��والت به »ش��هروند« می گوید: من 
تجربه بازارهای شمال کش��ور را دارم و خوشبختانه 
در مناطق شمالی مش��تریان زیادی به دنبال تهیه 
تخم مرغ و گوشت مرغ محلی هس��تند و به راحتی 
حاضر می ش��وند برای آن پول بیشتری بدهند. اگر 
فرهنگ سازی و تبلیغات مناسب برای محصول انجام 
شود بدون شک سایر مش��تریان ایرانی نیز خواهان 
تهیه محصول س��الم و عاری از پس��ماند شیمیایی 

هستند . 

بازار جهانی

 برق ارز ان قیمت خورشیدی 
برای آمریکایی های فقیر 

با اجرای طرحی در آمریکا برای تأمین برق خانه ها 
با صفحات خورش��یدی ارزان قیمت، 300 مگاوات 
برق از همی��ن طریق برای مص��رف خانگی تولید 
می شود. این طرح که توسط اوباما رئیس جمهوری 
آمریکا ارایه شده است برای تأمین برق ارزان قیمت 
برای شهروندان فقیر پیشنهاد شده است و براساس 
آن این صفحات با تخفیف های مالی قابل توجه در 
اختیار قش��ر ضعیف و متوس��ط پایین جامعه قرار 
خواهند گرفت. انتظار می رود بازار مذکور در آمریکا تا 
دو سال آینده هفت برابر شده و تا  سال 2020 از این 

طریق ساالنه نیم میلیارد وات برق تولید شود.

 حفره جاسوسی نرم افزار فالش 
به کنترل درآمد

اسناد منتش��ر ش��ده در مورد بدافزار جاسوسی 
ش��رکت ایتالیای��ی Hacking Team نش��ان 
می دهد که این برنامه جاس��وس از آسیب پذیری 
خطرناک برنامه فالش سوءاس��تفاده کرده اس��ت. 
 Hacking Team هکرها با حمله به سرورهای
توانس��ته اند اطالعات مهمی در م��ورد روش های 
مورد اس��تفاده آن به منظور جاسوس��ی از کاربران 
به دست آورند. اس��ناد مذکور که در ویکی لیکس 
هم منتش��ر ش��ده نش��ان می دهد ده ه��ا دولت 
 جهان ب��ا خری��د بدافزارهای هک و جاسوس��ی از

 Hacking Team اطالعات شخصی شهروندان 
خود را سرقت می کنند. با توجه به این که مشخص 
ش��ده این بدافزارها از آس��یب پذیری های نرم افزار 
فالش هم سوءاس��تفاده می کنند، ادوب قول داده 
مشکل مذکور را در هفته آینده رفع کند. این حفره 
امنیتی به مهاجمان امکان می دهد از راه دور کنترل 
رایانه های آسیب پذیر را در اختیار بگیرند. از جمله 
کش��ورهایی که نهادهای دولتی و نظامی و قضایی 
آنها نرم افزارهای جاسوسی این شرکت را خریداری 
کرده اند می توان ب��ه آمریکا، آلم��ان، کره جنوبی، 
سوییس، روسیه، مصر، عربستان سعودی، سودان 

و... اشاره کرد.

 همکاری مشترک پروتون و هوندا 
کلید خورد 

شرکت خودروس��ازی پروتون مالزی با همکاری 
هوندا سه مدل جدید تولید می کند. رئیس شرکت 
خودروس��ازی پروتون اعالم کرد که این ش��رکت 
تالش می کند تا ابتدای  س��ال آینده میالدی س��ه 
مدل جدید را به مرحله تولید برساند. ماهاتیر محمد 
در مراسم سی امین  س��ال تأسیس شرکت پروتون 
گفت: عرض��ه مدل ه��ای جدید پروتون در  س��ال 
 آینده با هدف افزایش فروش و بهبود عملکرد مالی 
این ش��رکت پروتون صورت می گیرد. وی تصریح 
کرد: مدل های جدید پروتون شامل مدل ارتقا یافته 
س��اگا، پرس��ونا و پردانا خواهد بود و در این راستا با 
شرکت خودروسازی هوندای ژاپن درحال همکاری 
هستیم. او همچنین افزود: در صنعت خودروسازی 
ما همواره درحال قرض گرفتن تکنولوژی هستیم و 
خودروسازان بزرگ نیز تکنولوژی های خود را با ما به 

اشتراک  می گذارند. 

ادامه از صفحه 5

بورس در انتظار یک جرقه
موضوع دومی که موجب شد بازار سرمایه وارد 
ریزش شدید نشود، رشد قیمت نفت بوده است. 
نفت در محدوده 60 دالر تثبیت شده و به هرحال 
نگرانی نفت 30 دالری از اقتصاد کشور رفع شده 
ب��ود. در روزهای آخر خ��رداد بازار ب��ورس برای 
چهارمین بار در یک س��ال گذشته باز هم وارد جو 
خوشبینی هسته ای ش��د که نشانه های آن رشد 
ش��اخص بورس از محدوده 62هزار ب��ه 65هزار 
بود. میانگین ارزش معامالت خ��رد در پاییز 93، 
156 میلیارد تومان، در زمستان 82 میلیارد تومان 
و در بهار 94 نیز 113 میلیارد تومان بود اما در ماه 
گذش��ته ارزش معامالت خرد بورس حتی به زیر 
50 میلیارد تومان رس��ید که پیش بینی می شد 
در ص��ورت تثبیت این ع��دد در مح��دوده فوق 
بازار ریزش س��نگین دیگری را نی��ز تجربه کند. 
ریزشی که زیر 60 هزار واحد را نشانه گرفته بود، 
اما خوشبینی های هسته ای این بار نیز به کمک 
بازار آمد به گونه ای که در چند روز ابتدای تیرماه 
ارزش معامالت خرد در مح��دوده 100 میلیارد 
تومان قرار گرفته و با رش��د مناسبی روبه رو بوده 
اس��ت. این موضوع اتفاق مثبتی تلقی می ش��ود 
و حاکی از این اس��ت که باز هم هیج��ان به بازار 
سرمایه برگشته است.  در صورت توافق هسته ای 
و چش��م انداز مثبت در اکثر صنایع نظیر گروههای 
بانک، خودرو، دارو، لیزینگ، سیمان و... می توان این 
رشد مقطعی را به کل  سال نیز تعمیم داد. به جز این 
موضوع به نظر میرسد که همه عوامل منفی اعم از 
رکود داخلی و خارجی، مشکالت ناشی از تحریمهای 
ظالمانه، افت بهای نفت، مطالبات شرکتها و... در سود 
شرکتها لحاظ شده و به اصطالح این برهه زمانی کف 
سودآوری شرکت هاس��ت. با برطرف شدن حداقل 
یکی از این موارد شرکت ها توان رشد قیمتی شفافی 
را دارند. تنها نکته نگران کننده در ادامه  سال کاهش 
دوباره قیمت نفت اس��ت. در صورت خروج ایران از 
تحریم، صادرات نفت به ش��دت رشد خواهد کرد و 
انتظار بر این است که نفت یک ریزش دیگر نیز داشته 
باشد. به جز این مورد بازار سرمایه منتظر تنها یک 

جرقه برای عبور از 17 ماه ریزش مداوم است. 

 مرغ ارگانیک یک فرصت طالیی؛ کاهش اعتماد مشتریان به بازار مواد غذایی فرصت درآمدزایی شد

نوبرانه

نوبرانه

ترفند اقتصادی

کاهش 20 درصدی قیمت میوه 
تمام��ی  قیم��ت 
اقالم میوه ب��ه جز موز 
کاهش یافت. حسین 
رئی��س  مهاج��ران، 
اتحادیه فروش��ندگان 
میوه و سبزی تهران با 
اعالم ای��ن خبر گفت: 
ماه رمض��ان تقاضای 

میوه را به طور قابل توجهی کاه��ش داده و همین 
امر موجب ش��ده اس��ت تا قیمت میوه 20 درصد 
کاهش یابد. به گفته مهاجران جدیدترین نرخ اقالم 
پرفروش در بازار به این شرح است: هر کیلو زردآلو 
5 تا 7 هزار تومان، هر کیلو آلو 3 ت��ا 4 هزار تومان و 
هر کیلو هلو نیز بین 6 تا 8 هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین هر کیلو گیالس بین 8 تا 10 هزار تومان، 
پرتقال بین 6 هزار و 500 تا 6 ه��زار و 800 تومان و 
هر کیلو سیب گالب به قیمت 4 تا 6 هزار تومان به 
فروش می رس��د. هر کیلو هندوانه نیز بین 600 تا 
1000 تومان و هر کیلو طالبی بین  یک هزار و 500 

تا 2 هزار تومان قیمت دارد.

 افزایش 400 تومانی قیمت 
هر کیلوگرم مرغ

مهدی یوسف خانی 
رئی��س اتحادیه پرنده 
و ماه��ی از افزای��ش 
ح��دود 400 تومان��ی 
قیمت مرغ نس��بت به 
هفته گذشته خبر داد 
و گفت: ص��ادرات مرغ 
ب��دون نیاز ب��ه مجوز 

وزارت کش��اورزی و مباحثی که مبنی بر صادرات 
گوشت مرغ به دیگر کش��ورها مطرح شده، باعث 
تحرک در ب��ازار و افزایش قیمت ها بوده اس��ت. به 
گفته یوسف خانی دیروز هر کیلوگرم مرغ در مراکز 
 خرده فروش��ی با قیم��ت 6200توم��ان، در مراکز 
عمده فروشی 5700تومان و در میدان بهمن 5500 
تومان بوده است. یوسف خانی با بیان این که احتمال 
افزایش قیمت مرغ تا عید فطر وج��ود دارد، افزود: 
ممکن اس��ت تا آن زمان قیمت این مرغ به حدود 
6500 تومان برسد. او همچنین وضع قیمت ها در 
بازار ماهی و محصوالت شیالتی را باثبات توصیف 
کرد و گفت: عرضه ماهی کم و میزان تقاضا نیز برای 
آن بس��یار پایین اس��ت که همین موضوع موجب 

رکود بازار ماهی و ثبات قیمت ها شده است.

گلیم متري 8 میلیون تومانی در بازار
بازار گلی��م و گبه با 
وجود رک��ود و کمبود 
قیمت ه��ای  تقاض��ا 
قابل توجهی را تجربه 
می کند. در بازار تهران 
هر مترمرب��ع گلیم از 
80 هزار ت��ا 8 میلیون 
توم��ان قیم��ت دارد. 

عالوه بر این گبه که نوعی قال��ی در اندازه کوچک 
است و معموال هم توسط عشایر لر و قشقایی بافته 
می شود، از متری 250 هزار تومان شروع می شود 
و در گران ترین قیمت  به متری یک میلیون تومان 
هم می رسد. قیمت گبه ها که معموال جنبه تزیینی 
ندارند، در متراژ یک در یک و نیم 450 هزار تومان 
تا یک میلیون و 500 هزار تومان، در متراژ یک ونیم 
در دو متر از یک تا 3 میلیون تومان و در متراژ دو در 
سه متر، از 3 تا 6میلیون تومان به فروش می رسد. 
فعاالن ای��ن بازار قیمت های ب��االی گلیم و گبه را 
لوکس ب��ودن کاال می دانند و می گوین��د این بازار 
مش��تریان خاص و ویژه خود را دارد و عموم از آن 

استقبال چندانی نمی کنند. 

طراحی یک ساعت متفاوت

با عطر مورد عالقه تان بیدار شوید
شهروند| فرانس��وی ها نوعی س��اعت طراحی 
کرده ان��د که با توجه به زمان بیدار ش��دن افراد بو و 
رایحه مورد عالقه کاربر را در فضا منتش��ر می کند. 
این س��اعت که Sensor Wake نام دارد به جای 
زنگ زدن، با تحریک ح��س بویایی کاربر او را بیدار 
می کند. پژوهشگران می گویند بیدار شدن با رایحه 
و عطرهای دلنشین، ش��ادابی و نش��اط افراد را به 
دنبال دارد، بنابراین فرانسوی ها با الگو قرار دادن این 
موضوع ساعت های جدید خود را طراحی کرده اند. 
کار با این ساعت هوشمند بسیار آسان و همانند یک 
ساعت معمولی است. کاربر زمان بیدار شدن خود را 
با این ساعت تنظیم کرده و سپس کپسول و رایحه 
موردنظر خود را در آن قرار داده تا در ساعت مقرر با 

رایحه مورد عالقه خود از خواب بیدار شود. 

شهروند| رزومه یک معرفی نامه شغلی است که 
خالصه ای از دانش، مهارت و گذش��ته کاری شما 
را معرفی می کن��د. این معرفی نام��ه نقش مهمی 
در استخدام شما خواهد داشت و معموال به عنوان 
اولین قدم گزینش مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
چراکه افرادی که رزومه شان توجه کارفرما را جلب 
کند برای مصاحبه شغلی دعوت می شوند. بنابراین 
نگارش حرف��ه ای یک رزوم��ه کاری ب��رای افراد 
جویای ش��غل اهمیت زیادی دارد. در این مطلب 
مهم ترین نکاتی ک��ه باید در ن��گارش یک رزومه 

کاری مورد توجه قرار گیرد اشاره شده است. 
اطالع�ات ض�روری: درج پ��اره ای از اطالعات 
در نگارش رزومه کاری ض��روری و اجتناب ناپذیر 
اس��ت. به عنوان مثال ش��ما حتما باید مشخصات 
هویتی ت��ان را به ص��ورت دقیق بنویس��ید. نام و 
نام خانوادگ��ی، تاری��خ تولد، م��درک تحصیلی و 
اطالعات تماس ازجمله این مش��خصات هستند. 
پس از درج اطالعات ضروری جزییات تحصیالت 
و دانش��نامه های خود را یادداش��ت کنید. این که 
در چ��ه دانش��گاهی درس خوانده ای��د، م��دارک 
آموزشی غیردانشگاهی تان چیست؟ )این که مثال 
دارای م��درک مهارتی کامپیوتر، زبان انگلیس��ی 
و ... هس��تید(، اطالعات س��ابقه کاری بخش سوم 
اطالع��ات ض��روری ب��رای رزومه کاری به ش��مار 
می رود. س��عی کنید س��ابقه کاری تان را براساس 

مهم ترین آنها دسته بندی کنید.
اطالعات اضافه: به جز اطالعات اساسی و پایه ای 
که در نگارش رزوم��ه کاری تان مورد اس��تناد قرار 
می دهید، بهتر اس��ت خود را با یک سری توضیحات 

بیش��تر به کارفرما معرفی کنید. این که تاکنون چه 
جوایزی گرفته اید یا کارهای مهمی که انجام داده اید 
چه بوده اس��ت؟ اگر برای گرفتن دانشنامه تان حایز 
رتبه ی��ا معدل باالیی ش��ده اید به آن اش��اره کنید. 
همچنین تش��ویق نامه های کاری و اقدامات خاصی 
که در محیط های کاری س��ابقتان انج��ام داده اید... 
مثال اگر توانس��ته اید میزان فروش شرکت قبلی تان 
را ظرف مدت کوتاهی ب��اال ببرید حتما این موضوع 
را با س��ند و مدرک قید کنید. نوشتن این اطالعات 
اضافه باعث می شود که شما نسبت به سایر رقبایتان 

صاحب امتیازات ویژه شوید. 
نکت�ه: ممکن اس��ت فکر کنید نوش��تن بعضی 
اطالعات برای اس��تخدام در یک کارخانه صنعتی 
غیرض��روری اس��ت. مث��ال این که ش��ما امدادگر 
داوطل��ب هالل احمر هس��تید یا قهرمان ش��نای 
منطقه ش��ده اید برای یک کارخان��ه صنعتی چه 
تفاوت��ی دارد؟ پیش��داوری نکنید. احتم��ال دارد 
دانستن این موضوع برای کارفرمای شما مهم باشد. 
غیراز این، همین اطالعات ب��ه ظاهر غیرضروری 
می تواند معرف ش��خصیت کاری و اجتماعی شما 
باش��د. یک امدادگر داوطلب هالل احمر می تواند 
در محل کارش ی��ک فرد مس��ئولیت پذیر به نظر 
برسد یا قهرمان شنای منطقه می تواند یک کارمند 
یا کارگر مستعد و تالشگر تلقی ش��ود. بنابراین با 
اینگونه پیشداوری ها دچار خودسانسوری نشوید. 

اهداف شخصی: نوشتن چند سطر کوتاه درباره 
اهداف بلندمدت یا کوتاه مدت شغلی تان می تواند 
پایان مناس��بی برای رزومه تان باش��د. اگر بتوانید 
جمالتی بنویسید که نش��ان دهنده اهمیت شغل 

موردنظرتان باش��د می توان گفت یک رزومه عالی 
را تنظیم کرده اید.

نکات فنی نگارش رزومه
نوش��تن نامه برای یک کارفرما از اصول و قواعد 
خاصی پیروی می کن��د. در ادامه به مهم ترین این 

نکات اشاره می کنیم:  
از کلم�ات تخصص�ی اس�تفاده کنی�د: برای 
نوش��تن درباره مهارت هایتان از اصطالح و واژگان 
تخصصی اس��تفاده کنید. ای��ن کار کمک می کند 
تا کارفرمایتان ش��ما را یک آدم مطلع تصور کند. 
البته یادتان باشد در این کار زیاده روی نکنید زیرا 

رزومه تان پیچیده و غیرقابل فهم می شود. 
صمیمی نشوید: متن رزومه باید کامال جدی و 
رسمی باشد. از به کار بردن لحن صمیمی یا واژگان 

طنزآمیز خودداری کنید. 
منفی ننویس�ید: از نقاط ضعف ت��ان نگویید. یا 
درباره علت جداشدن از محل کار قبلی تان، شروع 
ب��ه منفی بافی و بدگوی��ی نکنید. ای��ن کار تنها به 

ضررتان تمام می شود. 
پرحرفی ممنوع: رزومه ای که با پرگویی نوشته 
شده باشد کارفرما را از حوصله خارج می کند و این 
موضوع سبب می شود تا جزییات موردنظر شما به 

دقت خوانده نشود. 
مس�ایل ش�خصی تان را طرح نکنید: این که 
چه گرایش سیاس��ی یا مذهبی دارید، سطح مالی 
خانواده تان چقدر اس��ت یا ب��ه آن کار تا چه اندازه 
نیاز دارید ... ازجمله مس��ائلی است که باید از طرح 
آن در رزومه کاری تان خ��ودداری کنید. تمام این 
اطالعات می تواند در جایی به ضرر شما تمام شود. 

حق�وق درخواس�تی تان را مش�خص نکنید: 
یکی از مواردی که تأثیر زیادی روی گزینش شما 
دارد، میزان حقوق درخواس��تی تان اس��ت. طرح 
پیشاپیش این آیتم در رزومه کاری تان تأثیر منفی 
دارد. اجازه بدهید با کارفرما به توافق برسید سپس 
درباره جزییات حقوق خود بح��ث کنید اما هرگز 
پیش از استخدام رقمی تعیین نکنید و در مواجهه 

با این گزینش بنویسید »توافقی« 
عناوین مهم را برجس�ته کنید: ب��رای آن که 
کارفرما از عبارات ش��ما به صورت سرسری نگذرد، 
عناوین مهم، جوایز دریافتی و سایر نکاتی را که به 

آن تأکید دارید، برجسته تایپ کنید. 
راس�تگو باش�ید: هرگز درباره خودتان اغراق 
نکنی��د ی��ا موضوع��ی را ب��ه دروغ در رزومه ت��ان 
ننویس��ید. این اطالع��ات نادرس��ت می تواند حق 

استخدام را از شما سلب کند. 
رزومه تان را تایپ کنید: تا جای ممکن از ارسال 
رزومه دس��ت نویس خودداری کنی��د و رزومه تان 
را در ی��ک برگ A4 تای��پ کنی��د. حداکثر تعداد 

صفح��ات رزوم��ه می تواند 
5 صفح��ه باش��د. یادت��ان 
باشد نس��خه ای از رزومه تان 
را کپ��ی بگیری��د و پی��ش 
خودتان نگه��داری کنید تا 
به فراخوان های شغلی دیگر 
نی��ز ارایه دهی��د. نکته مهم 
دیگر این ک��ه رزومه ت��ان را 
حتما در پاکت گذاش��ته و به 

کارفرمایتان تحویل دهید. 

پیش از ارسال درخواست شغل بخوانید

بهدستآوردنشغلمطلوببارزومهکاریحرفهای


